Oil Spill Pump OSP 65®
Motobomba para Skimmers

Manual de Instruções
Leia antes de usar
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MANUAL DE INSTRUÇÕES
1. Orientações gerais
ATENÇÃO: LEIA TODOS OS AVISOS DE SEGURANÇA E TODAS AS INSTRUÇÕES.
Guarde o manual para uma consulta posterior ou para repassar as informações para
outras pessoas que venham a operar a motobomba a diesel. Proceda conforme as
orientações deste manual.

Prezado usuário:
Este manual contém detalhes de instalação, funcionamento, operação e manutenção das MOTOBOMBAS A
DIESEL VERTEX. A motobomba a diesel é indicada para transferência somente de água (sempre utilizar o filtro na
ponta da mangueira de sucção).
ATENÇÃO:
Antes de utilizar a MOTOBOMBA OSP 65 VERTEX, verifique o nível de óleo. Caso a motobomba
esteja com nível baixo ou sem óleo, o equipamento não ligará, devido a um dispositivo de proteção
chamado sensor de nível de óleo.
Caso o equipamento apresente alguma não conformidade, encaminhe o mesmo para a Assistência
Técnica VERTEX mais próxima.
ATENÇÃO:
É recomendado que apenas pessoas especializadas e treinadas operem este equipamento.
AO UTILIZAR A MOTOBOMBA OSP 65 VERTEX, DEVEM SER SEGUIDAS AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE
SEGURANÇA PARA EVITAR RISCOS DE ACIDENTES.

2. Símbolos e seus significados
Símbolos

Nome

Explicação

Cuidado/Atenção

Alerta de segurança (riscos de acidentes), e atenção durante o uso

Leia o manual de operaLeia o manual de operações/instruções antes de utilizar o equipamento
ções/instruções
Descarte seletivo

Faça o descarte das embalagens adequadamente, conforme legislação
vigente da sua cidade, evitando contaminação de rios, córregos e
esgotos.

Utilize EPI (Equipamento Utilize Equipamento de Proteção Individual adequado para cada tipo de
de proteção Individual) trabalho

3. Instruções de segurança

Tabela 1 – Símbolos e seus significados

Utilize sempre EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequado ao manusear a MOTOBOMBA
OSP 65 VERTEX

3.1.

Segurança na operação
a) Este equipamento não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento,
a menos que estas tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob
a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;

b) Mantenha este equipamento longe do alcance de crianças;
c) Mantenha a área de trabalho sempre limpa e organizada;
d) Não ligue a motobomba em ambientes internos sem ventilação;
e) Não fume próximo ao equipamento;
f) Não fume durante o abastecimento do equipamento;
g) Não reabasteça a motobomba enquanto ela estiver em operação;
h) Não derrame combustível sobre a motobomba;
i) Mantenha o equipamento longe de materiais inflamáveis e explosivos, e a uma distância de no mínimo 1 metro
das paredes;
j) Quando a motobomba estiver fora de operação, a mantenha em local limpo, arejado e longe do alcance de
crianças;
k) É normal o silenciador da motobomba ficar quente durante a sua utilização, e permanecerá por um tempo após
o equipamento ser desligado. Nunca encoste no silenciador durante este período para evitar queimaduras.
ATENÇÃO:
• Utilize apenas peças e partes originais para garantir a segurança do equipamento;
• Nunca substitua peças ou partes pessoalmente, e nem peça a outra pessoa para fazê-lo. Leve
sempre a motobomba a uma Assistência Técnica Autorizada VERTEX mais próxima;
• Queda brusca da motobomba poderá causar danos a mesma;
• Se durante a utilização acontecer uma queda ou quebra de alguma parte do equipamento, desligue-o imediatamente.
Ruído em excesso pode provocar danos à audição. Utilize sempre protetores auriculares como
forma de proteção. Não permita que outras pessoas permaneçam no ambiente com ruído excessivo
e sem proteção.
3.2.

Inspeção do equipamento

Ao iniciar a utilização examine cuidadosamente a MOTOBOMBA OSP 65 VERTEX, verificando se o mesmo apresenta alguma anomalia ou não conformidade de funcionamento. Caso seja encontrada alguma anomalia ou não
conformidade, encaminhe a mesma para uma Assistência Técnica Autorizada VERTEX mais próxima.
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4. Especificações técnicas

Motobomba

OSP 65®

Código

VTX001OSP

Potência

7,0 hp

Motor

305 cm³
Monocilíndrico - OHV -

Tipo do motor a combustão

4 tempos

Sistema de partida

Manual retrátil e elétrica

Combustível

Diesel comum

Modo de ignição

Ignição por compressão

Capacidade do tanque de combustível

3,3 litros

Capacidade total de óleo no cárter

1,1 litros

Diâmetro do tubo de entrada (sucção)

3”

Diâmetro do tubo de saída (recalque)

3”

Sucção máxima

8m

Recalque máximo

28 m

Vazão máxima

58 m³/h

Consumo aproximado do motor

1,2 litro/hora

Temperatura do ambiente de trabalho

0° a 40°C
8 m: 58 m³/hora
14 m: 48 m³/hora
18 m: 39 m³/hora
22 m: 23 m³/hora
24 m: 11 m³/hora

Relação altura x vazão

Sistema

Autoescorvante

Dimensões (C x L x A)

562 mm x 455 mm x 472 mm

Peso Bruto

65 kg

Tabela 2 –Especificações técnicas
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5. Componentes da motobomba
1

18

Figura 1 – Componentes

1 – Estrutura
2 – Chave geral liga/desliga
3 – Silencioso
4 – Tampa de enchimento de água
5 – Suporte para bateria
6 – Filtro de óleo
7 – Registro do combustível

8 – Alavanca de aceleração
9 – Tampa/vareta do óleo
10 – Saída da água (recalque)
11 – Entrada da água (sucção)
12 – Tampa do dreno de água
13 – Filtro de ar
14 – Partida manual retrátil

15 – Motor
16 – Bujão da tampa da válvula
17 – Válvula de descompressão
18 – Tampa do tanque de combustível
19 – Tanque de combustível
20 – Parafuso do dreno do cárter

6. Instalação
6.1.

Ambiente

• Nunca utilize a motobomba em ambientes com risco de explosão;
• A motobomba deve ser instalada em ambiente seco e limpo sem presença de materiais corrosivos, inflamáveis
ou gases explosivos;
• Nunca utilize a motobomba em ambientes fechados, sem ventilação.
6.2.

Óleo

Inserindo óleo:
ATENÇÃO:
A MOTOBOMBA OSP 65 VERTEX vem de fábrica sem óleo. Antes de ligar o motor, adicione óleo
conforme procedimento descrito abaixo.
1 - Remova a tampa do nível do óleo (9);
2 - Insira 800 ml (para motobomba de 2”) ou 1.100 ml (para as motobombas 3”) de óleo 15W40;
3 - Coloque a tampa do nível do óleo, e sem aparafusar, verifique o nível do óleo;
4 - Se o nível indicado na vareta estiver entre a marca superior e inferior, aparafusar a tampa do nível de óleo. Se
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o nível estiver abaixo do limite inferior, adicione óleo até o nível ficar entre os limites inferior e superior. Se o nível
estiver acima do limite superior, retire óleo até o nível ficar entre os limites inferior e superior.
ATENÇÃO:
• Sempre verifique o nível do óleo antes de ligar o motor da motobomba.
• Nunca utilize óleos para motores 2 tempos.
• Utilize apenas óleo 15W40 (ou equivalente na classificação SG).
Para verificar o óleo da motobomba, realize os seguintes procedimentos:
1 – Certifique-se de que a motobomba esteja desligada;
2 – Certifique-se de que a motobomba esteja devidamente nivelada;
3 – Remova a tampa de óleo e, com auxílio de um pano, limpe a vareta indicadora de nível, Fig. 2;
Tampa do óleo

Figura 2 – Tampa do óleo (vareta)

4 – Introduza a vareta no furo de alimentação sem aparafusar;
5 – Retire novamente a vareta e faça a leitura, Fig. 3;

Figura 3 – Nível do óleo

6 – Se o nível estiver abaixo do indicado, adicione óleo recomendado até que o nível esteja adequado;
7 – Após realizar o procedimento, assegure-se que a tampa de óleo foi devidamente introduzida e aparafusada.
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6.3.

Otimizando a motobomba

Para uma melhor performance da motobomba, a mesma deve estar o mais próximo possível do nível da água que
se deseja remover. Quanto menor a altura de sucção, Fig. 4, maior será a vazão da motobomba. As mangueiras
de sucção e recalque devem ser do comprimento necessário para remover a água, mangueiras demasiadamente
longas diminuem a eficiência da motobomba.
O filtro de sucção deve ser imerso pelo menos 30 cm para evitar a sucção de ar, e mantido no mínimo a 30 cm do
fundo, evitando a sucção de pedras e outros resíduos, Fig. 4.
Mangueira de recalque

Mangueira de sucção

Motobomba

Altura de sucção
Imersão mínima: 30 cm
Filtro de sucção

Distância mínima do fundo: 30 cm
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Figura 4 – Filtro de sucção

6.4.

Instalação da mangueira de sucção (não acompanha mangueira)

Utilize somente mangueira espiralada (mangueira de sucção para motobomba) para fazer a sucção de água na
motobomba. Para um bom funcionamento da motobomba é fundamental que a mangueira de sucção esteja corretamente instalada e que não haja nenhum vazamento ou entrada de ar. Na Fig. 5, estão listados os principais
componentes para a instalação da mangueira na motobomba.

Figura 5 – Componentes para instalação da mangueira de sucção

A - Suporte do sistema de sucção
B - Anel de vedação

C - Conector da mangueira
D - Porca de aperto do sistema

E - Mangueira
F - Abraçadeira
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A Fig. 5 mostra a correta disposição para a instalação da mangueira. A mangueira de sucção deve ter o comprimento suficiente para retirar a água do local desejado, porém não deve ser demasiadamente comprida, pois mangueiras
muito compridas diminuem o rendimento da motobomba.
Para montar a mangueira, proceda da seguinte maneira:
1 – Coloque a abraçadeira (F) na mangueira (E), sem apertá-la;
2 – Coloque a porca de aperto (D) no conector da mangueira (C);
3 – Monte a mangueira (E) no conector da mangueira (C);
4 – Aperte a abraçadeira (F);
5 – Coloque o anel de vedação (B) no suporte do sistema de sucção (A);
6 – Monte o conjunto no suporte do sistema de sucção (A);
7 – Aperte o sistema através da porca de aperto do sistema (D).
A Fig. 6, mostra o sistema montado.

D

Figura 6 – Sistema da mangueira de sucção montada

Na ponta da mangueira de sucção deve ser instalado um filtro para evitar que pedras e outros resíduos sejam sugados pela motobomba. Para isso, monte da seguinte forma:
1 – Coloque a abraçadeira na mangueira;
2 – Encaixe o filtro na mangueira;
3 – Aperte a abraçadeira.
A Fig. 7 mostra o filtro montado na mangueira.
Filtro
Abraçadeira
Mangueira

Figura 7 – Filtro de sucção montado

ATENÇÃO:
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Nunca utilize a motobomba sem a instalação do filtro de sucção. O uso da motobomba sem o filtro
poderá danificar seu sistema e ainda causar acidentes.
6.5.

Instalação da mangueira de recalque (descarga) (não acompanha mangueira)

Para montar a mangueira de recalque (descarga), proceda da seguinte maneira Fig. 8:
G
H
I

J
Figura 8 – Sistema da mangueira de recalque (descarga)

1 – Coloque a abraçadeira (J) na mangueira (I) sem apertá-la;
2 – Coloque a porca de aperto (H) no conector da mangueira (G);
3 – Monte a mangueira (I) no conector da mangueira (G);
4 – Aperte a abraçadeira (J);
5 – Monte o conjunto no suporte do sistema de recalque;
6 – Aperte o sistema através da porca de aperto do sistema (H).
A Fig. 9 mostra o sistema montado.

Figura 9 – Sistema de recalque montado

A mangueira de recalque deve ter o comprimento suficiente para colocar a água no local desejado, porém não deve
ser demasiadamente comprida, pois mangueiras muito compridas diminuem o rendimento da motobomba.
6.6.

Preparando a bomba

Antes de ligar o motor, o operador deve colocar água na bomba para que o sistema comece a puxar a água do
reservatório. Para isso faça os seguintes passos:
1 – Retire a tampa de enchimento de água, Fig. 10;
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Figura 10 – Retirando a tampa de enchimento de água

2 – Complete a bomba com água limpa Fig. 11;

Figura 11 – Completando a bomba com água

3 – Coloque a tampa de enchimento de água.
ATENÇÃO:
Nunca abra a tampa da bomba com a motobomba em funcionamento. Risco de danificar o equipamento e causar acidentes ao usuário.
ATENÇÃO:
Nunca opere a motobomba sem antes colocar água na bomba. Durante o funcionamento, sempre
certifique-se de que a motobomba está enviando água. Caso perceba que a motobomba está sem
água, desligue-a imediatamente.
6.7.

Combustível

Antes de cada operação e com a motobomba desligada e nivelada, verifique o nível de combustível. Para verificar
o nível de combustível, retire a tampa do tanque e tome como base a Fig. 12. Nunca ultrapasse o limite máximo.
Borda superior do tanque

Limite máximo de combustível

Figura 12 – Indicador de combustível
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•
•
•
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•
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•
6.8.

Nunca reabasteça a motobomba em locais que não tenham ventilação adequada;
Não fume ou permita que outras pessoas estejam fumando próximo ao local do reabastecimento;
Nunca abasteça em locais que possuam faíscas e/ou produtos explosivos;
Nunca derrame combustível nas partes externas da motobomba ou deixe o combustível transbordar durante o reabastecimento;
Nunca permita que crianças tenham contato com o combustível da motobomba;
Nunca utilize diesel misturado com óleo ou com impurezas;
Evite contato prolongado do combustível com a pele. Não inalar o vapor do combustível. Utilize
máscara de proteção respiratória apropriada;
Utilize equipamento de proteção individual (EPI) adequado para o procedimento de abastecimento;
Nunca derrube água ou outros contaminantes no tanque de combustível.

Expurgando sistema de combustível

Na primeira utilização da MOTOBOMBA OSP 65 VERTEX, assim como quando acabar o combustível, pode acontecer de entrar ar no sistema. Quando isto acontecer, a bomba de combustível não consegue puxar o combustível
do tanque, e desta forma a motobomba não funcionará. Toda vez que isto acontecer, proceda de acordo com os
seguintes passos para expurgar o ar do sistema:
1 – Com auxílio de uma chave, gire a porca do bico injetor duas vezes no sentido anti-horário, Fig. 13;

Figura 13 – Expurgando sistema de combustível

2 – Pressione a válvula de descompressão;
3 – Com a válvula de descompressão pressionada, acione a partida;
4 – Aguarde até o combustível sair pela porca do bico injetor;
5 – Desligue a chave de partida;
6 – Aperte a porca da bomba injetora.
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6.9.

Bateria
ATENÇÃO:
A motobomba possui sistema de partida elétrica. Para fazer uso deste sistema é indispensável o
uso de bateria 12 V - 18 Ah. Este equipamento não acompanha bateria.

Para instalar a bateria, coloque-a no suporte e prenda-a com a cinta. Conecte o terminal negativo (–) da motobomba
no polo negativo da bateria (cor preta). Conecte o terminal positivo (+) da motobomba no polo positivo da bateria
(cor vermelha).
6.10. Chave geral (liga/desliga)

Desliga

Liga

Figura 14 – Chave geral (liga/desliga)

6.11. Registro de combustível
O registro de combustível controla o fluxo de diesel do tanque para a bomba injetora da motobomba. Sempre
certifique-se de que o registro esteja na posição “fechado” quando a motobomba estiver desligada, Fig.15.

Figura 15 – Registro de combustível

6.12. Válvula de descompressão
A válvula de descompressão é utilizada para retirar a pressão do pistão do motor no momento da partida. Desta forma, é necessário menos esforço para realizar a partida do motor. Para utilizar a válvula de descompressão, empurre
para baixo a válvula, conforme mostra a Fig. 16.
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Este equipamento não acompanha bateria. A motobomba possui sistema de partida elétrica. Para
fazer uso deste sistema, o operador deve adquirir uma bateria de 12 V - 18 Ah.

Figura 16 – Acionando a válvula de descompressão

6.13. Bujão da tampa de válvula
Em clima frio e quando for difícil ligar o motor, proceda da seguinte forma:
1 – Remova o bujão plástico das válvulas, rosqueando no sentido anti-horário, Fig. 17;
2 – Com auxílio de uma almotolia (não acompanha), adicione 2 ml de óleo lubrificante 15W40.
3 – Coloque o bujão novamente, rosqueando no sentido horário.
ATENÇÃO:
Sempre mantenha o bujão da tampa de válvula fechado para prevenir que sujeiras, líquidos ou outros
contaminantes penetrem no motor e causem danos ao mesmo.

Bujão plástico da
tampa de válvula

Figura 17 – Bujão plástico das válvulas

7. Ligando a motobomba
ATENÇÃO:
Sempre verifique o nível de óleo antes de ligar a motobomba.
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7.1.

Ligando a motobomba com sistema de partida manual

Para ligar o motor da motobomba, proceda de acordo com os seguintes passos:
1 – Coloque óleo no cárter do motor, conforme item 6.2 deste manual;
2 – Coloque diesel no tanque da motobomba, conforme item 6.7 deste manual;
3 – Coloque a mangueira de sucção, conforme item 6.4 deste manual;
4 – Coloque a mangueira de recalque, conforme item 6.5 deste manual;
5 – Coloque água no sistema da bomba, conforme mostra o item 6.6 deste manual;
6 – Posicione o registro de combustível para a posição “on/aberto”, Fig. 15;
7 – Em clima frio adicione óleo nas válvulas, conforme item 6.13 deste manual;
8 – Movimente a alavanca do acelerador para a posição “start/liga”, Fig. 18;

Figura 18 – Alavanca de aceleração

9 – Coloque a chave geral para a posição “ligado”;
10 – Puxe o manípulo de partida até sentir uma resistência. Retorne-o suavemente à posição inicial;
11 – Pressione a alavanca do descompressor;
12 – Puxe a o manípulo de partida fortemente para dar a partida no motor. Retorne-o suavemente à posição inicial;
13 – A vazão da água é controlada através da rotação do motor. Para aumentar a vazão, coloque a alavanca do
acelerador para a posição máxima. Para diminuir a vazão, coloque a alavanca do acelerador para a posição mínima.
ATENÇÃO:
Nunca puxe a corda de partida quando o motor estiver em operação, pois poderá danificá-lo.
7.2.

Ligando a motobomba com sistema de partida elétrica
ATENÇÃO:
Instale a bateria conforme item 6.9 deste manual (não acompanha).

Para ligar o motor da motobomba proceda de acordo com os seguintes passos:
1 – Coloque óleo no cárter do motor, conforme item 6.2 deste manual;
2 – Coloque diesel no tanque da motobomba, conforme item 6.7 deste manual;
3 – Coloque a mangueira de sucção, conforme item 6.4 deste manual;
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4 – Coloque a mangueira de recalque, conforme item 6.5 deste manual;
5 – Coloque água no sistema da bomba, conforme mostra o item 6.6 deste manual;
6 – Posicione o registro de combustível para a posição “on/aberto”, Fig. 15;
7 – Em clima frio, adicione óleo nas válvulas conforme item 6.13 deste manual;
8 – Movimente a alavanca de aceleração para a posição “start/liga”, Fig. 18;
9 – Pressione a alavanca do descompressor;
10 – Gire a chave de partida para a posição “partida”;
11 – Solte a alavanca do descompressor;
12 – Solte a chave de partida imediatamente após a motobomba entrar em funcionamento;
13 – A vazão da água é controlada através da rotação do motor. Para aumentar a vazão, coloque a alavanca do
acelerador para a posição máxima. Para diminuir a vazão, coloque a alavanca do acelerador para a posição mínima.
ATENÇÃO:
Se o motor não partir em 10 segundos, espere aproximadamente 15 segundos, então repita a operação de partida.
Em clima frio e quando for difícil ligar o motor, proceda de acordo com item 6.13, adicionando óleo 15W40 nas
válvulas.
7.3.

Desligando o motor

Para desligar o motor, proceda conforme os passos citados abaixo:
1 – Movimente a alavanca do acelerador para a posição “stop/parado”, Fig. 19;

Figura 19 – Alavanca de aceleração

2 – Desligue a chave de partida da motobomba (posição “desligado”);
3 – Feche o registro de combustível, Fig. 15;
4 – Puxe a corda do manípulo da partida retrátil até encontrar maior resistência (ponto de compressão máxima,
onde ambas as válvulas de admissão e exaustão estão fechadas);
5 – Deixe a corda retornar suavemente à posição inicial. Isto previne contra corrosão interna do motor, quando em
desuso;
6 – Retire o dreno de água, Fig. 20, e aguarde até que toda a água saia do sistema;
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Figura 20 – Tampa do dreno

7 – Remova a tampa de enchimento de água, Fig. 21;

Figura 21 – Removendo a tampa de enchimento

8 – Coloque água limpa na bomba, Fig. 22, para promover a limpeza de possíveis resíduos. Aguarde até que toda
a água escorra;

Figura 22 – Limpando a bomba

9 – Feche o dreno da bomba, Fig. 20;
10 – Feche a tampa de enchimento de água, Fig. 21;
11 – Remova e limpe as mangueiras de sucção e recalque;
12 – Limpe as partes externas da bomba com um pano seco e limpo;
13 – Guarde a motobomba seguindo os procedimentos do item 9 deste manual.
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ATENÇÃO:
Caso ocorra alguma emergência, a maneira mais rápida de desligar a motobomba é retornando a
alavanca do acelerador para a posição “stop/parado”.

8. Manutenção e Serviço
Para substituição de partes e peças, o usuário deve levar a motobomba em uma Assistência Técnica Autorizada
VERTEX. Manutenção realizada de maneira correta e cuidadosa é essencial para economia e funcionamento sem
riscos de acidentes com a motobomba, além de diminuir a emissão de poluição.
A vista explodida da motobomba com suas respectivas peças pode ser acessada através de nosso site:
www.vertexoilpill.com.br.
ATENÇÃO:
A motobomba possui peças que em sua função normal esquentam durante o funcionamento. Antes de
iniciar a manutenção, assegure-se de que estas peças estejam frias.
Antes de iniciar a manutenção da motobomba, sempre certifique-se de que o motor esteja desligado.
8.1.

Manutenção preventiva

Manutenção periódica e alguns ajustes são necessários para garantir uma vida útil prolongada da motobomba.
Realize as manutenções conforme mostra o quadro abaixo:
Período regular de manutenção

A cada uso

Primeiro
mês ou 20
horas (3)

Óleo do motor

Verificar

Trocar

Limpeza do filtro de ar

Verificar

A cada 3 A cada 6 memeses ou ses ou 100
horas (3)
50 horas (3)
Trocar
Limpar (1)

Trocar (1)

Filtro de combustível

Trocar (4)

Inspecionar bico injetor

Verificar (2)

Filtro de óleo

Limpar (4)

Inspecionar bomba de combustível

Verificar (2)

Ajustar a folga das válvulas de
admissão e exaustão

Ajustar (2)

Ajustar (2)
Verificar (4)

Mangueira de combustível
Tanque

Todo ano
ou 300
horas (3)

Limpar a cada 1 ano (2)
Tabela 3 – Tabela de manutenção

Observação: Os períodos acima estão citados em horas de uso e/ou meses/anos de aquisição do equipamento.
Para realizar as manutenções, sempre respeitar o que ocorrer primeiro.
(1) Em áreas com muita poeira, estes serviços devem ser realizados mais frequentemente;
(2) Estes serviços devem ser realizados somente por uma Assistência Técnica Autorizada VERTEX;
(3) Quando a motobomba for utilizada com muita frequência, as manutenções devem ser realizadas em períodos
menores;
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(4) Estas atividades requerem um pouco de experiência em manutenções e conhecimento de mecânica. Caso o
usuário não tenha estas habilidades, a motobomba deve ser encaminhada para uma Assistência Técnica Autorizada
VERTEX mais próxima.
ATENÇÃO:
Manutenções impróprias, ou realizadas por pessoas sem experiência, podem resultar em danos ao
equipamento e/ou ferimentos ao operador.
8.2.

Troca de óleo

A troca de óleo deve ser realizada respeitando os períodos/horas da Tab. 3 deste manual. Para um melhor escoamento do óleo, é recomendado que a troca seja realizada com o motor ainda quente. Para efetuar a troca, proceda
da seguinte maneira:
1 – Certifique-se de que a motobomba esteja desligada;
2 – Providencie um recipiente para armazenar o óleo usado, e posicione-o a fim de colher o óleo usado da motobomba;
3 – Remova a tampa do reservatório do óleo;
4 – Remova o parafuso do dreno do cárter, Fig. 23;
Tampa do reservatório de óleo

Parafuso do dreno
Arruela de vedação

Figura 23 – Tampa do óleo (vareta)

5 – Aguarde até que todo o óleo escorra;
6 – Reinstale o parafuso do dreno no cárter;
7 – Insira o óleo no cárter da motobomba. Utilize somente óleo recomendado (SAE 15W–40);
8 – Verifique se o nível de óleo está entre as marcas recomendadas, conforme descrito no item 6.2 deste manual.
Sempre utilize equipamento de proteção individual (EPI) ao manusear óleo do motor. Evite o contato
diretamente com a pele.
ATENÇÃO:
Sempre encaminhe o óleo usado para uma empresa especializada na coleta deste material, para a
destinação correta do mesmo.
Nunca descarte o óleo diretamente na terra ou em bueiros.
8.3.

Filtro de óleo
19

O período para a limpeza do filtro de óleo é determinada na Tab. 3. Para realizar a limpeza do filtro de óleo, proceda
de acordo com os seguintes passos:
1 – Retire o óleo do cárter de acordo com o item 8.2;
2 – Solte o parafuso sextavado, Fig. 24;
3 – Retire o filtro;
4 – Limpe o filtro com óleo diesel (ou outro solvente como: gasolina, querosene) e instale novamente;
5 – Aperte o parafuso sextavado.

Parafuso
Figura 24 – Filtro de óleo

8.4. Filtro de combustível
O filtro de combustível deve ser trocado regularmente (de acordo com a Tab. 3) para garantir máximo desempenho
do motor. Para realizar a troca, proceda da seguinte forma:
1 – Drene todo o combustível do tanque;
2 – Solte os parafusos do registro de combustível, Fig. 25;
3 – Puxe o filtro pelo bocal do tanque;
4 – Insira o novo filtro;
5 – Aperte os parafusos do registro de combustível.

Parafusos do registro
de combustível
Figura 25 – Parafusos da torneira de combustível

8.5.

Limpeza do filtro de ar

O filtro de ar deve ser trocado conforme mostra a Tab. 3 deste manual. Em ambientes com muita poeira, a frequência de troca pode ser realizada em períodos menores.
ATENÇÃO:
Nunca trabalhe com a motobomba sem o filtro de ar, pois tal procedimento diminui a vida útil do
equipamento.
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Para trocar o filtro de ar, proceda de acordo com a sequência:
1 – Abra a tampa do filtro de ar, Fig. 26;

Figura 26 – Retirando a tampa do filtro de ar

2 – Retire o elemento filtrante, Fig. 26. Caso o elemento filtrante esteja sujo, troque-o;
3 – Remonte o sistema.

9. Armazenamento
ATENÇÃO:
• Sempre aguarde até o completo resfriamento do motor antes de guardá-la ou transportá-la.
• Armazenar em local seco e livre de umidade. Manter protegido da ação do sol e da chuva.
• Sujeira, ácido e outras propriedades no ar não devem exceder as condições das normas de segurança do trabalho.
Se a motobomba for armazenada por um longo período sem uso, os seguintes passos deverão ser executados:
1 – Enquanto o motor estiver quente, drene todo o óleo do carter e o óleo combustível. Coloque novo óleo no cárter;
2 – Abra o bujão da tampa da válvula e adicione 2 ml de óleo lubrificante 10W30, fechando-a em seguida;
3 – Pressione a alavanca do descompressor para baixo;
4 – Puxe suavemente, 2 ou 3 vezes, o manípulo de partida (sem dar a partida);
5 – Solte a alavanca do descompressor e puxe a corda de partida devagar. Quando encontrar maior resistência,
pare (neste ponto ambas as válvulas de admissão e exaustão estão fechadas – ponto de compressão). Isto previne
contra corrosão interna;
6 – Retire o dreno de água, Fig. 20, e aguarde até que toda a água saia do sistema;
7 – Remova a tampa de enchimento de água, Fig. 21;
8 – Coloque água limpa na bomba, Fig. 22, para promover a limpeza de possíveis resíduos. Aguarde até que toda
a água escorra;
9 – Feche o dreno da bomba, Fig. 20;
10 – Feche a tampa de enchimento de água, Fig. 21;
11 – Remova e limpe as mangueiras de sucção e recalque;
12 – Limpe as partes externas da bomba com um pano seco e limpo;
13 – Limpe-a externamente e guarde-o em local limpo e seco.
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ATENÇÃO:
Diesel é um produto inflamável. Respeite todas as normas de segurança para evitar acidentes.

10. Resolução de problemas
PROBLEMA

1

Motor
não liga

ANÁLISE

SOLUÇÃO

Chave geral desligada

Ligue a chave geral

Falta de combustível

Reabasteça a motobomba

Falta de óleo

Reabasteça o cárter da motobomba

Motobomba sem bateria

Instale bateria na motobomba (não acompanha)

A bomba de combustível ou o bico Encaminhe a motobomba para a Assistência Técnica VERTEX mais
injetor não conseguem injetar
próxima

2

Falta de
sucção

3

Outros

Sistema de combustível com ar

Expurgue o sistema de combustível conforme item 6.8 deste manual

Entrada de ar falso

Verificar se não há furos na mangueira ou entrada de ar através das
conexões.
Encaminhe a motobomba para a Assistência Técnica VERTEX mais
próxima
Tabela 4 – Resolução de problemas

ATENÇÃO:
Se a motobomba apresentar alguma anomalia de funcionamento, encaminhe-a para a Assistência
Técnica Autorizada VERTEX mais próxima. Nunca permita que pessoas que não sejam assistentes
técnicos autorizados consertem o equipamento.

11. Conteúdo da embalagem
Descrição

Quantidade (unid.)

Motobomba a diesel

1

Filtro

1

Manual de instruções

1

Certificado de garantia

1

Tabela 5 – Conjunto da motobomba

12. Descarte
Não descarte peças e partes da motobomba no lixo comum. Separe-os e encaminhe para coleta
seletiva.
Informe-se em seu município sobre locais ou sistemas de coleta seletiva
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